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V R L I E - H A N D E L S C O N G R E S  Tm B R U S S E L .  

De Heer Er.IlqK STERK (vau 's  Gravenhage): 

Mijne Heeren! 
Geeu land stelt meer belang in de vraagstukken der handelsvrijheid, dan Holland, 

mijn dlerbaar vaderland. Zij moeten dus voor mij, een der oudste en meest vol- 
hardende kampvechters der goede zaak, belang inboezemen. Het genoegen 't  welk 
ik ondervind om bij Uu'a vergadering tegenwoordig te zijn, wordt dan ook zeer ver- 
hoogd door de voldocning dat ik u kan verklaren, dat Holland op een zeer goeden 
weg is, an dat wij, in vergelijking met de meeste andere nation, reeds zoo vele 
vorderingen hebben gemaakt, dat wij in dit opzigt reel te vorderen, maar zeer 
welnig te bekenne~ hehhen. - -  Tijdans de vereeniging met Belgii~, was hat zoo- 
genaamde besehermende stelsel in werking. Onze noordelijke provineiiin hebhen 
daurdoor reel geleden. Her is vooral in die tijden dat wij vele onzer winst- 
gevende takken van handel en niiverheid zsgen verkwijnen. Doeh sedert heeft bet 
liberale stelsel tan'sin gewonnen, zoodat onze wetgeving, in dit opzigt, thans de 
vergelijking met al hetgeen her meest verlieht in andere landen is gesehied, ken 
doorstaan. Ik kan er bijvoegen dat hetgeen er is gesehied, door een steeds ldim- 
menden voorspoed geblUijkt wordt. De otfieieele bewijzan zijn U hiervan M . H .  in 
versehiUende gedrukte doetunenten op her bureau nedergelegd, geleverd. Na onder- 
seheidene voorlooplge hervormingen, werd her stolsd tier sehaalregten op den invoer 
der granen in 1847, voor goed afgesehaft. Sedert dien tijd vooral heeft oils vrijgevig 
stelsel eene bultengewone ontwikkeling genomen, en zijn de nationals rijkdonunen 
vermeerderd. Thans zijn bij ans alle regten matig, zeer matig zel~, en er blijft 
sleehtseen enkel artikel bij den invoer verboden over, namelijk de gekaakte hating, 
welke smet her Nederlandsehe tarief niet lang meet zal ontsleren, daar ons Gouvernement 
reeds maatregelen heeft genomen om ook dat verhod spoedig opteheffen. ~ ~Iaar 
niet alleen in de gematigdheid der eijfers van her tarief, vertoont zieh deze zeer 
vrijgevige strekking bij ons: het onderzoak voortzettende, hemerkt men, dat onze 
vrijgevigheid in vele opzigten tot de uiterste ga'enzen is gebragt. Ik moet in dit 
opzigt noemen: de algeheele afsehaffing van alle transito regten, de algeheele vr[jheid, 
asn de meeste artikelen v ~  uitvoer verleend, en de afsehafling van bet grootste 
gedeelta der regteu bij de vaart op rivieren, gezamenlijk met de andere groote her- 
vormlugen in het stelsel der seheepvaart gebragt, waarbij men genoegzamn van alle 
exeeptionele voordeelen voor de Nederlandsehe vlag heeft afgezien. Evenzeer moeten 
ganoemd worden de gematigdheid der ton- en bakengelden, (wet van 13 Aug. 1849) 
de vermindering van het loodsgeld en ophefling der begnnstigingen daarvoor, (wet 
van 7 Feb. 1852), en dergelijke, ten laatzto bekroond door eea algeheele afsehaffing 
van het tonnegdd, welke sedert het begin van bet loopende jaar in werklng is. 
Dear de buitenlandsehe handel en seheepvaart evenzeer als die van ons land bij voor- 
melde vrijgevige bepalingen belang hebben, blijkt daaruit ten duide.lijkste dat wij in dit 
opzigt reeds verre de naauwe grenzen eerier egoistisehe staatkunde hebben oversehreden. 
Dam.uit hlijkt evenzeer dat wij eenig regt hebben te vorderen, dat de omliggende volkeren, 
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die op even loijale wijze zullen beantwoorden, rk hoop vuriglijk in aller belang dat 
dit zal gesehieden, en ik geloof dot bet intossehen niet te veel beweerd is wanneer 
ik zeg, dot her Nederland onzer dagen, zoo in handels- als in regeringzaken, 
regt heeft zieh te beroemen op hetgeen het gedaan heeft. (Toejuivhing.) 

De Heer M~rttIJssEI~S (Belgie). De geachte spreker heeft zoo even, in 
zeer welsprekende bewoordingen, een overzigt gegevan van de hervormlngen die in 
Holland zijn tot stand gekomen. Her doer mij lend dot ik her niet volkomen met 
hem eens kan zijn, war betreft den omvang dezer hervormingen. 

Wel is waar hebben de Hollanders de regtan op den doorvoer, ea de tonnen- 
geldan afgeschaft en ook andere hervormingen tot stand gebragt die nog gewigtiger 
zijn; maar toch ontbreekt er hog veel ann om her Nederlandsehe stelsel heden ten 
doge liberaal te uoemen. 

Ik hoop U ann te toonen, mijae Heeren, dat in Holland, voor zoo vet den 
handel van de groote vaart betreft, de vrijgevigheid tot de uitzonderingen behoort, 
an de bescherming den regel uitmaakt. 

Her is waar, Nederland heeft den doorvoer vrij gemaakt, de binnenlandsche 
scheepvaart bevrijd van de banden die hoar tot hog toe belemmerden, de regten 
verminderd op de vreemde fabrikaten, en bet differentiele regt naar vlag, of land 
van herkomst afgeschaft. 

Ziedaar, naar ik meen,  her voornasmste der hervormingen in Nederland, 
zoo als de ge~erde spreker straks heeft aangeduid; ja dot stelsel van hervorming 
zou voldoende zUn , als her er mast ernstig mede gemeend werd. Last ons eehter 
niet naar den sehijn oordeelen, maar de daden besehouwan zoo als zij werkelijk zijn. 

Wij willen niet ontkennen dot Holland, gedrongen door her voorbeeld van Belgie, 
zijne doorvoerregten einde]ijk heeft laten varen, alzoo afstand doende van her dude stelsel 
om belemmerende regten te heffen. Buitendien hehben de Hollanders het loodsregt 
verrainderd, her tormenregt afgesehaft, ell de Rijnvaart van alle banden ontheven, 
welke maatregelen wij van harte toejuiehen, want daarvan zljn w U verzekerd - - w i j  
zuUen noodwendig door die maatregelen gebaat worden, daar zij niet alleen onzen 
handel, maar ook onze regering tot ijver zullen aansporen. Allean door vrije me- 
dedinging wordt men tot voorultgang aangezet, zij is dos werkelijk nuttig voor 
een indef. 

Maar het bewijs, mijne Heeren, dot de Hollanders die beginseten niet ten volle 
hehben gehuldigd, ligt daarin, dot zij stelselmatig her daarstellen van nieuwe wegen 
tot doorvoer tegenwerken, wanneer die wegen ten gevolge zouden hebben den door- 
voer tussehen Duitschland en de haven van Antwcrpen gemakkelijker te maken. 

Beschouwt met aandacht de kaart, mijne Heeran! en ziet welke de kortste weg 
zij van Antwerpen naar Dusseldorp. ]s bet niet over Nederlandsch-Limburg langs 
Roermond? Weluu, meer dan eens is er eoneessie aangevraagd voor een linie in die 
rigtlng, doch telkens zijn die aanvragen hardnekkig geweigerd. 

Men zou ook nan anderen weg kunnen volgen, door Noord-Brabant. 
Nog zeer ontangs heeft men her ontwerp gemaakt eener lijn van AntwelTen naar 

Vanlo, langs Eindhoven, welke in verblnding zoo gebragt worden met die van Venln 
naar Dusseldorp; de eoneessie daartoe is aangevraagd door eene solide maatschappij; 
maar deze aanvraug tot concessie is beantwoord met eene volstrekte weigerlng, en 
dot wel juist op her oogenblik dot door Holland de annleg van een spoorweg van 
Vlissingen naar Venlo, is goedgekettrd. 
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Er bestaat des in Holland ontegenzcggelijk een stelsel van ultslniting, en de Hol- 
landers sehroomen niet de prineipes van vrijen handel te verloochenen, zoodra zij 
vreezen dat de toepassing daarvan de Belgisehe concurrentie in de hand zou kunnen 
werken. 

Zulk eene politiek zal aan het Congres ongetwijfeld des te meer voorkomen als 
in tweestriid te zijn met de grondstaUingen der handclsvrijheid, daar Holland op dit 
oogenblik welligt het eeuige land in Europa is dat nag hell zoekt bij het half bar- 
baarsche barri~restelsel. 

War Belgie betreft, dat land heeft des te meer regt ova tegen zulk een politick 
te protesteren, naarmate de Belgen zelve, geheel verschiUende principes ziju toe- 
gcdaan. 

Wanneer bij voorbeeld de Bclgen een tarief van 50 centimes vastgesteld heb- 
ben veer de goederen die per spoorweg binnen het koningrijk vervoerd 
warden, hehben zij dit regt geredueeerd tot 30 centimes veer de goederen tot uit- 
veer bestemd, of veer die goederen welke warden doorgevocrd, hetzij nit een Bel- 
giseh entrepSt naar buitenslands, hetzij van her eene vreemde land naar bet andere ; 
en dezer dagen hebben zij zelfs, ten koste van den staatsspoorweg, concessie verleend 
tot de verhinding van den Fransehen Nnorder-spoorweg met dien van Namen tot 
Luik welke den afstand van ]:Iavre tot Keulen merkelijk verkort. 

War vrijen doorvoer betreft, mijue Hceren, hestaat er dus tasschen Holland en 
Belgie niet meet of minder onderscheid, dan her verschil tussehen den schiju 

en de werkelijkheid. 
Eene tweede hervorming door Holland tot stand gebragt, is van nag minder 

gewigt war her 1)rlncipe aangaat; ik bedoel de vrije toclating van vreemd fahrikaat. 
Hier was het niet moeijelijk zieh vrijgevig te toonen, want bet is algcmeen he- 

kend dat in Holland her fabriekwezen sehaars heoefend wordt, en slat dus de Hol- 
landers door de fabrikaten te ontheffcn, slechts de lasten verligt hebben die uitsluitend 

op de verbrnikers drukten. 
Maar de groote hervorming, in welker naam Ncderland rental ver]angd heeft 

toegelaten te win'den in de rij der vrijgevige lauden, is de hervormiug der seheep- 

vaartwetton. 
Oppervlakkig besehouwd, mijne Heeren, is er niets met meer regt liberaal te 

noemen, dan deze nieuwe wetgevlng onzer nahuren; doch na een zelfs vlngtig on- 
delTcek, karat men tot de ovcrtuiging dat niets beperkender is dan juist diezelfde 

wetgeving. 
Bedenken wij vooreerst dat de geheele groote vaart op een vijftien-tal handelsarti- 

kelen leeft, namelijk: kofllj, katoen, huiden, specerijen, tin, granen, wolle, as- 
schen (pot- en parel-) rijst, rottingen, suiker, ta~ak, verfwaren, waaronder voor- 

namelijk indigo, en thee. 
Van deze artikelen moeten vooreerst afgerekend warden: 
1 °. Dezulken waarvoor wij altijd zellen cijnshaar blijven dan de Vereenlgde Staten 

en waarvan de hmerikanen, zoowel na ale year de hervorming, in Holland als het 
ware het monopolie hcbbeu gehad, katoen, pot- eu pearl-each en tabak. 

2 °. Granen, die ons tot nag toe slechta bij uitzondering van N. Amerika warden 

toegevocrd. 
3% Wol, want nile handel in wol van trans-etlantisehen oorsprong is in handeu 

der Engelschen. 



344 

4 °. Hulden, welk artikel de Hollanders, zelfs veer de hervorming, bijna nlmmer 
direct invoerden. Dus blijft er over: koffij, speccrijen, tin, rust, rottingen, suiker, 
indigo en thee. 

AI deze artikelen nu, zijn op Java voortgebragt of bewerkt onder vom~vaarden 
die alle vreemde concurrentie buitensluiten; bet is due nlet te verwonderen, datjuist 
die axtikelen bijna uitsluitend de Nederlandsche markt voorzien. 

Ware hat dus de Hollanders ernst geweest met de hervormlng hunner handels 
wetgeving, dan hadden zij ook de concurrcntie van vreemde schepen en van huiten- 
landsehen handel veer den invoer van genoemde artikelen moeten toelaten. 

Zien wij wat daarvan zij, en laat ons tot basis nemen het jaar 1854, her lsatste 
jaar waarvan de statistieke tabel]en zijn in het licht gegeven Om niet te reel te 
vergen van uwe aandacht, reline Heeren, zal ik bier niet dan globule cijfers aan- 
halen, terwijl ik mij voorbchoud die cijfers, welke meer uitsluitend de bijzondcrheden 
betreffcn, later tc doen uitgeven. 

In 1854 dan, word in Nederland ingevoerd, aan koflij, kanecl, speecrijan, indigo 
tin, rijst, rottingen, suiker en thee, veer eene totale waarde van f95,526,000.  

Hiervan is v o o r f  80,647,000 ingevoerd uit landen buiten Europa, aan welk 
bedrag Java en Suriname deel hebben veer 92 pCt. War de aanvoeren nit Java en 
ult Suriname betreft, daaraan hebben de vreemde vlaggen deelgenomen a]s volgt: 

Ko~j voor¼ pCt., kaneet voor 1½, indigo 1, speeerijen 15, tin .~, rijst 19~, 
rottingcn 7, suikcr 3 pCt. ell thee nihil. 

De cijfers van 1853 zijn o12 weinig na gelijk met die van 185~, en in beidc 
jaren is er uit Nederland naar Java, voor geen centime fabriekgoederen vervoerd 
onder vreemde vlag. 

Moet men er zieh niet over verwonderen, mijnc Heeren, dat een vrijgevig stelsel 
tot zulke gevolgen leidt? Is hot niet vreemd de zoogenaamde vrijheid verbasterd te 
zion tot werkelijke uitsluiting? Is lets dergelijks mogelijk, dan kun her nict anders 
of er bestaan hniten de algemccne wctgeving, cn onder h[jzonderc vormen, heper- 
kingsmaatregelen wier hwloed magtig, ja onfcilbaar is. 

Dezc maatregelen hestaan inderdaad mljne Heersn, en reeds in 1850 heb ik er 
in bijzonderheden over gesproken in een werk waarin ik mij ten doel stelde eene 
eerste hervorming van ons tarief uit te lokken. Veroorloof mij daarover hier eenige 
woorden tot u tc rigton. 

Zoo als bekend is, bestaat er in Holland eene magtige, uitgebreide assoeia- 
tie, bekend onder den naam van Handel-MaatsehWl~1~ij; deze maatsehapl)i j werd 
opgerigt in 1824. In de bewcegrcdenen voor de wet, votgens welke deze 
Maatsehappij werd opgerigt, verklaart koning Willem I dat de toestand van alle 
takken van den groothandel, der marine, der seheepstimmerwerven en van bet fa- 
briekwezen, tot op dat tijdstip zeer kwijnend was geweest en dat genoemde takken 
van volkswelvaart, noah die uitbreiding noch die magt verkregen hadden, welke door 
her hcrstel des vredes en der vriendschappelijke hetrckkingcn met alle volken 
seheen gewaarborgd te zijn. Ten einde dezen stand van zaken te verhelpen wlst 
de regering geen beter middel u i t t e  denken dan de oprigting eener maatsdlappij, 
aan wie, tegen her regt van monopolie-handel op Java, verpligtingenwcrdenopgelegd 
ten voordeelc van de nationale industrle en seheepvaart, welke verpligtingen, als 
besehermende maatregelen besehouwd, alles in de sehaduw stelden, wat het meest 
radlcale stclsel van ditferenticele regten zou hebben kunnen toestaan. 
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Bedoel~e verpligtingen, reline Heeren, w~ren vervat in de art. 10, 1] en 75 
van de acre vanconce~ie, en luldden aldus: 

Art. 10. De Maatschappij zal onmiddellijk en bij voorkeur gebrulk maken van 
~zationale fabrlkaten ten ware de benoodigde handelsartikelen niet kunnen geleverd 
worden door de Nederlandsehe fahrieken. 

Art. l l .  Veer hot transport der goederen, hetzlj veer eigen tokening, hetzij veer 
rekening van derden, zal zij uilsluitend gebruik moeten maken van l~ederland~ehe 
schepen en bij voorkeur van sehepen die in Nederland gehouwd zijn. 

Art. 75. Hot bestnnr zal zooveel mogelijk hot houwen aanmoedigen van sehepen 
van gelijken inhoud, terwifl her aan de feeders de verzekering 9eeft dat hunne sehe. 
pen root de Ma~tsehaF2ij zulle~ bevraeld worden leyen billijken prijs, root eenlge 
aeMereenvolgende reizen. 

Op deze wijze - -  hetzelfde hob ik reeds in 1850 opgemerkt - -  lag de Handel- 
Maatsehappij onder strange verpligting de nationale vlag te beschermen en de 
vreemde vlag huiten te sluiten, en dus word, door de acre van eoncessie Let he- 
ginsel van kunstmatige hescherming der vlag opgelegd, reel meer dan zulks door 
een strong stelsel van differentiele regten gesehieden kan. 

Diegene onder mijne medehurgers, die teen ter tijd met deze zaken in betrekking 
stonden, zullen zlch zeker hog wel herilmeren, hoe rnimseheots de HandeloMaat - 
schappij hare verpligtlngen is nagekomen. 

De vrachtprljzen, in den heginne vastgestcld, waren zoo buitensporig, dat twee 
reizen naar de O. I.  genoegzaam waren om den reader volkomen sehadeloos te 
stellen veer de waarde van het schip en van de uitrnsting. 

Om er n een denkbeeld van te geven, mijne Heeren, zal hot voldoende zijn te 
zeggen, dat de vraehtprijzen veer de kofflj eene hoogte hereikten van f 167, per ton 
van 1000 N. Ponden. 

In hetzelfde tijdperk kan een Engelseh sehip, zeilende van Calcutta naar Londen 
eene afstand omtrent gelijk staantle met dien van Batavia naar Rotterdam - -  niet 
meer dan £ '4 - -  10 sh, ( f  54) ]per ton verkrijgen, dus, f 110 per ton minder 
en nogtans genoot de Engelsche scheepvaart teen tar tijd "een differentieel besoher- 
mend regt; zoodat een Nederlandsch aehip van 1000 ton inhoud teen, bij elke reis, 
de ontzaggelijke premie genoot van f 110,000 hoven een Engelseh schip. 

Maar dit is niet alles, mijne Heeren. Door hot koloniale stelsel zelf had hot 
gouvernement zich van de voornaamste voortbrengselen van Java meester gemaakt, 
en, als had men gevreesd dat een rain of meer greet gedeelte der voordeelen 
van dozen handel veer Nederland zou verloren gaan, warden er hog diffarentiele 
uitvoerregten ingevoerd op. de produeten die naar andere havens dan die van hot 
moederland warden uitgevoerd, en tevens dubhele invoerregten op vreemdefabl'ikaten. 

Van zulk een stelsel, mijne Heeren, zijn de gevolgen niet moeijelljk na to gaan. 
Hiertoe heart men sleehts eene vergelijking te maken van den staat van prijzen, 

waaronder handel en scheepvaart in 1824, volgens de woorden van Koning Willem I 
gehukt gingen, met den tegenwoordigen toestand van voorspoed en glans. 

Dit versehil springt te zeer in her oog, dan dat hot noodig zijn zou, zulks nog 
nader toe te lichten door statistieke opgaven. 

Welnu, mijne Heeren, datzelfde stelsel is baden hog in werklng. Wel is wa~r 
betaatt men in den tegenwoordigen tijd, nu hot deal bereiI~ is, nu er eerie magtige 
koopvaardijvloot bestaat, niet meer de ontzaggelijke vraehtprijzen van 1825 tot 

1856, 28 
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1830, evenwel zijn voor Nederlandsehe sehepen de vraehten nog heden aanmerkelijk 
hooger dan hetgeen men veer dezdfde reizen, ann vreemde schepen betaalt, en de 
verpligting ann de Handel-Maatschappij opgelegd, om zieh ult,luitend van Neder- 
landsehe schepen te bedienen, wordt steeds strong gehandhaafd. 

Hot gouvernement heeft een weinig hot monopolie getemperd hetwelk het uit- 
oefent op de producten. 

In hot nieuwe contract dat her gouvernement in 1853 met de Handsl-~Iaatschappij 
gesloten heeft, heeft het zieh wet is waar hot regt voorbehouden, andere producten 
op Java to doen varkoopen dan kotfij, suiker, indigo en specerijen, maar deze vier 
artikclen alleen maken 75 pCt. uit van de geheele waarde der producten. 

Tot het jaar 1850 heeft hot zieh ook het regt voorhehouden om op Java te 
beschlkken over een maximum van 200,000 pikols koffij en 150,000 pikols suiker, 
maar deze cijfers maken war de koflJj betreft niet meer nit dan een vierde, en 
~vat de suiker aangaat, niet meer dan een zesde der hoeveelheden die veer reke- 
lfing van hot gouvernement wordea nitgevoerd. 

En nu rraag ik u, mijne Heeren, hoe de scheepvaart en de handel van vreemden, 
hij zulk een stelsel, eenig voordeel kunnen genieten nit de hervormingen in 
Holland tot stand gebragt? 

Indien vreemdelingen hnnne sehepen ann de Handcl-Ma~tschappij aanhieden, 
dan werpt men hun hot contract met hot gouvernement tegen. Wanueer z~j pro- 
ducten willen laden veer vreemde landen bestemd, zijn zij genoodzaakt diiferentiele 
uitvoerregten te betalen; wiUen zij die producten laden veer een der Nederlandsche 
havens, dan meeten zij concurreren met sehepan die reeds eane eerste winst op hen 
vooruit zijn, in de bevoorregte bevraehtingen en in de transporten naar de kotonien. 

Het is mtj onbegrijpelijk, mijne Heeren, hoe her mogelijk zi}, dat de geaehte 
spreker van zoo even, zulk een stelsel liberaal heeft kunnen noemen. 

Op eender voornaamste artikelen van produetie, de koffij, was het uitvoerregtf 2, 
plus 5 pCt. per pieol van 60 N. pondsn, met andere woorden hereikte dat regt op 
eerie lading van 10,000 ton, ca. f 36,000 of 3000 :~. Op dit oogenhlik nu hot 
differsntieele uitvoerregt op de koffij gebragt is op 6 pCt. der waarde, gnat hot 
versckil tsch nog de f 25000 te boron. 

Wanneer dus hij voorbeeld een Bslgisch handelaar zijn schip directelijk van Java 
naar Antwerpen doer varen, zal hij f 27,000 meet moeten hetalen dan wanneer 
hij op Rotterdam vaart. Om nu de lading te doen vervoeren van Rotterdam naar 
Antwerpen met ligters, zal hij niet meet kostan heloopen dan f 2500, hetgeen 
dus sen verschil uitmaakt van ca. f 24,500 ten voordeele van den Belgischen 
handelaar die te Rotterdam komt ontladen. 

Staat dit nu niet in twsestrijd met hot stelsel van vrijen handel? De scheepvaart 
tier Hollanders hseft bet dus we! degelijk nan de heseherming te danken, dat zij 
nu zoo reel voorspoad geniet. Maar her is zeker waar dat deze groote voorspoed 
fahaleuse sommen aan her land gekost heef~. 

Daar er naar aUs waarsehijnlijkheid ann hot Congres een voorstd zal gedaan 
worden om middelen in ' t  werk te stellen, ten elude wijziging te brengen in sen 
stand van zaken die zoo zeer aandruischt tegen de ware prineipes der handelsvrijheid, 
zal ik voor her oogenblik mija antwoord op hetgeen door den geaehten vorigen 
spreker is hlootgelegd, hierbij bepalen; terwijl ik mij voorhehoud, in den: loop der 
diseassie e r o p  terug te komen, wanncer genoemd voorstel ter sprake mogt zijn. 
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De Heer REEPM~ER (Holland) zeide het volgende: 
Hot is misschien eenlgzins roekelcos, onmiddetlijk den vorigen spreker te beaut- 

woorden. Hij heeft al her voordeel aan zijne zijde. Ik ben niet gewoon in hot 
Fransch te spreken, en de geachte redenaar heart zijne aanvallen met bekwaamheid 
voorbereid; hij heeft zijne cijfers gegroepeerd en zijne rode bearbeid. Wanneer men 
eehter de ianige overtuiging heeft, dat de daadzaken waarin wij levendig belang 
stellan, en  waarbij hot geldt de goede naam van ons land, al zij ]let met de baste 
inzigten der wereld, ik geloof her gaarne, op een zonderlinge wijze zijn overdreven, 
ofschoon zij - -  ik erken hot - -  eenige verwijtingen verdienen, dan is hot borer 
onmiddellijk to antwoorden. De Heer ELINK ST:~ItK heeft de goede zijde onzer 
wctgeving omtrant hot toltarief doen uitkomen. Hij hecft zich daarbij bepaald; ik 
geloof dat wij den geachten Hear MATTHI~SSEN dank moeten zeggen, de andere 
zijden te hebhen blootgclegd. Eanc rondborstige en onpartijdige discussie is hot 
baste. (Toejule/tinge~.) Bij eene dergelijke heraadslaging moot men niet alleen van 
de goede zijde spreken, maar ook zijn ongetijk erkennen. Ik zal u dan zeggen dat 
wij Hollanders overeengekoman waren, hot goede te zeggen, hot kwade niet te vet- 
bergen, en zelve ons kolouiaal stelset aantewijzen als groote hervormingen behoe- 
vende, welke in ons land eene magtige partij voor zich hebben. Her is ter 
naauwernood zes maandeu geledan dat de Minister van Koloni~n de Kamcrs van 
Koophandel heeft geraadpleegd o m t e  wetan of hot geon tijd was de wet.seving te 
verandcren. En de Kamer van Koophandel te Rotterdam, waarvan ik de ear hob 
Secretaris te zijn, heart geantwoord : Voorzeker ja,  men moot de differantieela regten 
veranderen, men moot die van lieverlede verminderen, opdat de buitenlandsche 
rijken met ons kunnen concurreren, en dlt vooral om onze fabriekantcn die nog 
zeer ten aohtoren zijn, optewekken. Onze opmerkingen hebben hog tot geen resul- 
taat geleid, de koloniale wetgeving wordt niet in 3 of 4 maanden 6ewijzigd. Men 
moot mot Java corresponderen, en dit gaat niet spoedig. Ik wijs u eohtor op dit 
fair, om U te doen zion, war men te Rotterdam van de koloniale wetgcving denkt. 
Men hceft gezegd: er zijn op Java differentiecle rcgten, waardoor hot noodzakeltjk 
wordt, de producten van dat ciland op Holland te rigten. De zaak is zoo. Hot 
grootste gedeelte der koloniale producten van Java is eigendom van hot Gouverne- 
mont. Hot geldt dus hier gecne kwestie van tolregten. Hot Gouvernement verkiest, 
even als elk under eiganaar doen kan, de voortbrengselen zijuer grondon als hot ware 
naar Amsterdam cn Rotterdam te zenden, en ze in die steden ann de markt tc 
brcngan. Yeor hot overige tier productie, voor die der planters, voor de bijzondero 
produotie op Java, bestaat er een differentieel regt, tar bevordering der bestemming 
naar Rotterdam of Amsterdam. Maar waarin bestaat dat regt? vrocger 1)edroeg dit 
twee gulden per picol voor de koffi~ an de suiker, de twee voornaamsto produeten. 
Men heeft dit regt tot zes percent verminderd, zoo men dns de suiker naar Rot- 
terdam zendt, betaalt men geen uitvoerrcgt op Java. Rigt men ze op Antwerpen 
dan betaalt men 6 l)ercent. Hierin bestaat de geheelc bescherming. Ik zeg niet dat 
dit goed is, maar men moot niet ovcrdrijvcn. Zoo men te Rotterdam komt, zal men 
er dagelijks Engelsehe en Amerikaausche schepcn zion, die sedert 1850 uit Java 
prodneten brengen, welke, onder hunne vlag ook te Rotterdam kannan binncn ko. 
men. V65r 1850 was ~ t  ann de Hollandsche vlag voorbehouden. Alia vlaggen zijn 
voor de vaart op vreemde landen gelijk gesteld. ~ Voor bet koloniaal stolsel is men 
zoover niet gegsan, doeh op dit punt bestaat er mede ovcrdrijving. De vlaggen wclke 
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met ons eoneurreren, zijn de Engelsche, Amerikaansehe, ttamburgsebe en Deensebe, 
welke voor de vaart tussehen de koloni~n en bet moederland, met de nationaIe vlag 
gdijk gesteld zijn. Alhen de Fransebe, Belgisehe an Spaanscbe vlag zijn niet met 
de nationale vlag gelijk gesteld, omdat in die landen differentieele regten bestaan, 
omdat zij ann de voorwaarden van reciprociteit, om de gelijkheid met de nationale 
vlag te erlangen, niet hebben voldaan. - -  Zullen wij van de Handel-Maatsebappij 
spreken? ik zal haar niet verdedigen. Maar waehten wij ons voor overdrijving op 
dit punt. Er bestond nocb ttollandsehe, noch Belgisehe marine, toen de Hmadel- 
Maatsehappij in 1824 word opgerigt. Ten gevolge der toemaaals algemeen bestaande 
mooning omh'ent her nut eener koopvaardij-marlne en omtrent de mlddelen om er 
eene te vormen, stond men premi~n toe voor her banwen van schepen, en de seheep- 
vragt word zeer hoog gesteld. Die tijd is eehter voorbij. Hot is vijfentwlntig jaren 
geleden, dat de laatste premie voor bet bouwen van sehepen word" betaald. Hot 
is meer clan zestien jaren geleden, dat de vragten der Handel-l~faatschappij aan- 
zienlijk vermbaderd ziin. Vraagt men ann den Reeder of hij zijn~ sehepen ann de 
Handel-Maaksehappij vervragt, hij zal antwoorden: ja,  zoo ik er voordeel bij rind. 
Men bevragt de scbepen nan de Handel-]~aatsehappij zoowel, als aan anderen. 
Ten gevotge van de behoeften der sebatkist hebben de Staten-Genera~l er jaarlijks 
bij hot Gouvernement op aangedrongan, om de bevraehting, welke zeer hoog was, 
en de oprigting eener Handels-Marine ten gevolge heeft gehad, te verminderen 
Thans betaalt men tussehen de f 110 en f 150 per last. - -  De bevraebting per 
Engelseh sehip is bijna 5 £ per ton. Er is dus lets te doan in onze koloni~n, en het 
Oouvernement is or, evenzeer als de natie, van doordrangen. Men heeft reeds lets 
gedaan, gij hebt bet gezien, men heeft do vreemde vlag met de Hollandsehe gelijk 
gesteld. Men kan nlet alles te gelijk doen, maar dit zal van lieverlede gebeuran. - -  
War de ijzeren spoorwegan betreft, moot ik verldaren niet op de hoogte te zijn 
van de concession welke gevraagd of geweigerd zouden zijn, geIijk de vorigo spreker 
zeide, maar ik zal hug ean fcit noemen en daarmede eindigen, waardoor U hot 
bewijs zal wordan geleverd hoe men in 1850 onze seheeps-wetgeving in een wezen- 
lijken vrijgevigen zin heeft gewijzigd. Wij behben een differentieel stelsel voor de 
Chlneescbe Thee~n. Die van Java hebhen weinig te beduiden. Maar voor de Chi- 
neesche tbee~n betaalde men f 15, wamaeer zij door Hollandsehe sehepen regtstreeks 
uit China werden aangevoerd, en het dubbele, hot driedubbele, als zij uit de 
Earopesehe Entrep6ts of door buiterJandschc sehepen werden aangebragt. In 1850 
heeft men voor de thee~n door Amerikaansebe en Engelsche schepen ingevoerd, ge- 
aarzeld. Maar eindelijk heeft men bet stelsel veranderd en aUe thee~n, van waar 
ook afkomstig en onder welke vtag ook, worden tegen dezelfde regten toegelaten. 
De resultaten waren hetgeen men er algemeen van had verwaeht. ]~h. komen tbaus 
jaarlijks te Rotterdam 3 of 4 ladingen thee aan en te Amsterdam missehien nog 
moor. Dit zijn goede ladingen, goede bevraehfingen. Zij worden steeds door En- 
gelsche en Amerikaansehe sehepen aangebragt. Doze hebban er voordeel bij, maar 
de Belgische vlag is nan de Hollandsehe gelijk gesteld; zij kan tot hetzelfde regt als 
doze invoeren. M:. H. indien dit geen vrijgevige maatregcl is, en die ann onze 
Reeders nadeel heeft toegebragt, hetwelk gelukkig opgewogen wordt door andere 
voordeelen van dit stelsel, dun hegrijp ik er niets meet van. (Teeke~w~ vttn #oed- 
keur{~,#.) ]El. H, ik eindig met een woord, de Hollandsche wetgeving is hog geen 
model, maar ik zeg het met innige ovcl~uigiug, zij is op den goeden weg om bet te 
wordan, ( Toejulel~inge~t.) 


